
 

   

 

 
 

 

 
 

Nume/Prenume  SURUGIU DANIELA 

Adresă(e)  Craiova, str. Virgil Madgearu , nr. 7, bl. J18, sc. 1,et.1, ap.6,  Dolj, România 

Telefon(oane)  Fix: 0351.440426 Mobil: 0723638902  

E-mail(uri)  daniela.surugiu@yahoo.com 

Naţionalitate(tăţi)  Română 

Data naşterii  29 martie 1966 

Sex  Feminin 

 

                             

          Locul de muncă vizat/ 
          Domeniul ocupaţional                 

     

 

 
 

Experienta profesionala  
 
 

 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 de la 14 01 2008 – prezent 
Contabil Sef  – 1 normă,titular prin concurs 
 
Conduce si coordoneaza compartimentul financiar contabil 
Membru in C.A. al C.C.D Dolj 

Numele şi adresa angajatorului   Casa Corpului Didactic Dolj, Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Economic 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 1 aprilie 2009 – 31 martie 2011 
Responsabil financiar  
Coordonarea activităţii financiar – contabile în proiectul de grant „Formarea cadrelor didactice pentru o carieră 
de succes în învăţământul peuniversitar pentru o cariera de suces” 

Numele şi adresa angajatorului   Casa Corpului Didactic Dolj, Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 1 iunie 2009 – 30 octombrie 2010-09-08 
Expert contabil 
Coordonarea activităţii financiar – contabile în proiectul strategic POS DRU „Oportunităţi de consolidare a 
carierei în societatea cunoaşterii  în Regiunea Sud-Vest Oltenia 

Numele şi adresa angajatorului   Casa Corpului Didactic Dolj, Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 1martie 2008 – 28 februarie 2009 
manager financiar – contabil 
 
coordonarea activitatilor  financiar – contabile din Proiectul „Cresterea calitatii procesului educational in mediul 
rural prin formarea cadrelor didactice din liceele din judetul Dolj” 

Numele şi adresa angajatorului   Casa Corpului Didactic Dolj, Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

  

 Program  PHARE 2005- COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA 
 
de la 01.06 .2007 – 14.01.2008 

Sef  Birou Facturare Zonal 

Conduce si coordoneaza activitatea biroului facturare 

Numele şi adresa angajatorului  S.C  CEZ Servicii Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Economica 

mailto:iancufm@yahoo.com


 

   

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 de la 01 12.2006 – 01.  06.2007 
Econimist Facturare – utilizator final ISU , utilizator SK modulul SD al sistemului integrat SAP 
Intocmirea si verificarea situatiilor in cadrul biroului 

Numele şi adresa angajatorului  S.C CEZ Servicii  Craiova  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Economica 

   

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 de la 01 .05. 2003 – 30.11 2006 

Ajutor programator – utilizator cheie in cadrul modului CO al sistemului integrat SAP/R3 

Introducerea, verificarea si obtinerea rapoartelor in cadrul modululi CO  

Numele şi adresa angajatorului   SC ELECTRICA SA SDFEE CRAIOVA , Serv. Contabilitate,Centre Cost,Patrimoniu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Ecomomic 

   

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 de la 05 .01. 2002 –01.05 2003 

Ajutor programator 

- intocmirea lunara a bugetului de venituri si cheltuieli, urmarirea si analizarea cheltuielilor de 
exploatare pe tipuri de activitati la nivelul sucursalei; 

Numele şi adresa angajatorului   SC ELECTRICA OLTENIA SA FDFEE CRAIOVA – Serv.Contabilitate, Centre Cost, Patrimoniu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Economic 

   

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 15.10.1988 – 05.01.2002 

Ajutor programator 

Participarea la implementarea proiectelor informatice; 

Numele şi adresa angajatorului   SC ELECTRICA SA SUCURSALA DE DISTRIBUTIE CRAIOVA biroul MIS 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Informatic 

Educaţie şi formare 

Perioada  

Calificarea/ diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perioada 

Calificarea/ diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 24 - 30 august 2008 
certificat 
 
Program de perfectionare „Reforma Contabilitatii in Romania” 
 
Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Craiova 
 
Program de perfectionare 
 
2000 – 2004  
Diplomă de licenţă 
 
Economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

 Universitatea „ Spiru Haret” din Craiova, Facultatea de Contabilitate si Finante, specializarea Management 
Financiar Contabil 
 

Studii universitare 
 

Perioada 
Calificarea/ diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 1980 – 1984 
Diplomă de bacalaureat 
Constructii-hidrotehnice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Liceul Industrial nr.10 
 
Studii liceale 

Perioada 

Calificarea/ diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 Octombrie   – noiembrie 2007 

utilizator SK modulul SD 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  

  



 

   

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

Curs instruire SAP 

Perioada 

Calificarea/ diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 Mai – iunie 2007 

Utilizator final ISU 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

  

 

Curs instruire SAP 

Perioada 

Calificarea/ diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 martie-iunie 2003 

utilizator cheie modulul CO 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

 I.B.M Bucuresti 

 

Curs instruire SAP/R3 

Participări  la simpozioane / Cursuri de 
perfectionare 

 2008,august – curs „ Reforma contabilităţii în România” 

2008 – simpozion proiect “Retea locala a multiplicarilor de informatie de tineret” 

2009, ianuarie – simpozion intrajudeţean „Zilele CJRAE” Dolj 

2009, februarie – masa rotundă „Formarea continuă – realităţi concrete şi perspective” 

2009, martie  - curs perfecţionare “Formator de Formatori”- CCD Dolj 

2010, aprilie – simpozionul naţional „ Sănătatea Pământului – Sănătatea noastr 

 

 Aptitudini si competente personale 

 
 

Limba materna  Română 

 

 Limbi straine cunoscute  

Autoevaluare  Intelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare scrisa 

 

                         Limba Engleză    Bine   Bine   Bine  Bine  Bine 
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine 

 

Competente si abilitati   - Sunt adepta lucrului in echipa 

- Am dovedit de-a lungul timpului şi în prezent respect de sine şi faţă de colegi 

- În activităţile pe care le desfăşor, reuşesc aplanarea conflictele  

Am demonstrat comportament etic şi respect pentru ceilalţi. 

 
 
 
 
 
 
 

Ec.Daniela Surugiu................................................................ 
 
 

                                                                                                                            
        


